
La biodiversitat de l’Anella Verda
Preparant el treball de camp a l’aula

Programa d’educació ambiental de l’Anella Verda



L’Anella Verda 
de Terrassa
Terrassa és la quarta ciu-
tat més poblada de Ca-
talunya amb una notable 
activitat econòmica.

NUCLI URBÀ

26 km2

215.500 hab.

40 barris 

8 polígons ind. 

Però, a més del seu nu-
cli urbà, el municipi de 
Terrassa també inclou un 
àmbit periurbà.

Compareu els dos àmbits:

- Quin és l’àmbit més 
  gran? 

- Heu estat a l’àmbit
  periurbà? On? Què
  hi heu fet?

PERIURBÀ

44 km2.

320 hab.

8,8 km2   
de conreus

32,4 km2   
de boscos



L’Anella Verda 
de Terrassa
En aquesta foto aèria de 
Terrassa hi podem veure 
la situació geogràfi ca de:

1. El nucli urbà de Terrassa

A l’àmbit periurbà de 
Terrassa també se 
l’anomena l’Anella Ver-
da. A què creieu que fa 
referència aquest nom?

Terrassa

Sabadell

Castellar 
del VallèsMatadepera

Ullastrell

Rubí

Viladecavalls
2. Els nuclis urbans de les 
    ciutats de l’entorn.

3. Els límits del municipi.

4. L’àmbit periurbà, situat  
    entre el nucli urbà i els 
    límits del municipi.



L’Anella Verda 
de Terrassa
El paisatge rural i divers 
de l’Anella Verda envol-
ta la ciutat de Terrassa i 
aporta força beneficis  als 
seus ciutadans.

Fixeu-vos-hi!

PAISATGE

Adoneu-vos però, que tots 
aquests beneficis estan 
estretament relacionats 
entre ells, és a dir, tots 
depenen de tots.

Comenteu-ho!

MEDI 
AMBIENT

Conserva la 
biodiversitat

Redueix la 
contaminació 
atmosfèrica

ECONOMIA

Forestal

Ramadera

Agrícola

Explotació

PERSONES

Esport

Lleure

Educació

Ús públic

Ajuda a 
equilibrar el 
municipi...

Ofereix 
 espai lliure...

Consumint 
productes  

de proximitat 
ajudem...

Millora la 
qualitat de 

vida...

L’explotació 
responsable 
permet 

conservar...



Ja esteu preparats per 
fer el treball de camp i estudiar:

1. Les plantes i els animals de l’Anella. 

2. Les causes d’aquesta biodiversitat i;

3. Com podem conservar-la.

Ens veiem al Parc Agroforestal!




